
„Egy gazdaságos IT megoldás tőlünk, magyaroktól, mindenkinek!”



A dokumentum áttekintése

Amennyiben  ezt  a  dokumentumot  olvassa,  és  még  nem  tudja  miről

szól, nagy valószínűséggel áldozata a Microsoft-lobbinak, a szegényes,

hiányos  oktatásnak,  és  érdektelenségnek  is.  Emiatt  az  is  könnyen

elképzelhető, hogy Önt is megkárosították, akár milliókat is költhetett el

úgy, hogy nem tudta milyen alternatívái lehettek volna még. Az is  lehet, hogy Ön

jelen pillanatban is  –   még ha csak a tudtán kívül  is  –,  egy illegális  szoftver(eket)

felhasználó. Amennyiben ebben a dokumentumban új információkat osztunk meg

Önnel,  az  oktatás  amiben  részt  vett,  nem  informatikai,  hanem egy  -  felületes  és

részleges - célirányos szoftverképzés volt, az Ön végzettségétől függetlenül.  Kérjük

erre  a  pár  percre  legyen  figyelmes,  és  ígérem  ezen  pár  sor  új  megvilágításba

helyezi  Önnek  a  számítógép  használatot,  a  magyar  IT  helyzetet,  és biztosan

állíthatom, hogy Ön előtt új lehetőségek tárulnak majd fel .

Kevesen tudják, hogy a „blackPanther” nem csak egy magyar márkanév, ha korábban

találkozott  is az  ilyen névvel  ellátott  termékeinkkel.  Ez  a “fekete-párduc” hazánkban,

Magyarországon született,  immár  15  éve.   A  blackPanther  név

nem egy hardvert,  vagy  csak egy  szoftvert  tükröz,  hanem egy

teljes  körű,  gazdaságos,  és  biztonságos  megoldást  nyújtó

informatikai  platformot.  Most  a  magyar  blackPanther  OS-ről -

mint  operációs  rendszerről  - fogok  pár  fontos  gondolatot

megosztani Önnel.

Bevezető

Manapság mindenki használ valamilyen informatikai eszközt otthonában, vállalkozásában

és  az  állami  szférában  egyaránt.  Hatalmas  összegeket  költenek  ilyen  eszközökre  és

megoldásokra, azok licencelésére, majd ezen rendszerek biztonságának megőrzésére. Az

átlagfelhasználókat nem foglalkoztatja - és sajnos a szakemberek egy részét sem -, hogy a

jelenleg használt rendszerük milyen biztonságot és legalitást biztosít. Annak ellenére, hogy

a tájékozatlanságnak, érdektelenségnek és az egysíkú oktatásnak köszönhetően ezek a

kérdések háttérbe szorulnak,  ettől még valós veszélyt jelentenek, és bizonyos esetekben

akár nemzetbiztonsági  kérdéseket is érintenek.
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A vállalkozásokban,  és  a  kormányzatban  használt  rendszerek  -  az

internetes nyílt  információközlésnek köszönhetően - egy mai leleményes

13-15 éves diák számára kiszolgáltatottá válhatnak és válnak is, akár a

felhasználók  tudtán kívül  is.  Nem  is  beszélve  a  komolyabb  betöréses

támadásokról,  adatlopásról  és  kémtevékenységről.  Több  hacker-múltú

biztonsági  szakember  szerint  a  Magyarországon  használt  rendszerek

esetében  ma  sem  lehet  biztonságról  beszélni,  mivel  az  átlagfelhasználók,  kisvállalatok

egyszerűen nem tulajdonítanak komoly jelentőséget ennek a problémának és persze nem

is értik.

Legális vagy nem legális?!

A jelenlegi informatikai rendszerek, azok fenntartása és licencelése milliárdokat emészt fel

a  magyar  költségvetésből  is,  ami  a  vállalkozásokat,  vagy  akár  az  egyszerű

átlagfelhasználókat  is,  illegális  szoftverhasználatra  kényszeríti  a  magas  beruházási

költségek  miatt. Mindezért  a  megfelelő  tájékoztatás,  oktatás,  képzés  hiánya  a felelős.

Számos Széchenyi és Uniós terv alapján indult  már több  program  és képzés a  „digitális

írástudás” elősegítésére, de egyik sem biztosítja a megfelelő szintű tájékoztatást, oktatást,

már ha széleskörű oktatásról beszélünk. Egyetlen tananyagban sem található meg sem a

blackPanther OS, sem a több mint 15-féle alternatív operációs rendszer, vagy a közel 500

disztribúció. Jelenleg autodidakta módon tanulható csak. Gondoljuk csak át, mi történne,

ha az sebész-orvos képzésen nem „szólnának” arról,  hogy létezik laparoszkópiás műtéti

lehetőség!  Minden  embert  „felvágnának”  a  legkisebb  beavatkozáshoz  is!  Jelenleg

pontosan  ez  történik  az  IT  szektorban,  hatalmas  vágás  tátong  a  pénztárcákon  és  az

államkasszán is.  

Hogy  várható  el  egy  vállalkozás  vezetőjétől,  hogy  gazdaságos  -és  legális-  projektbe

kezdjen,  ha  már  a  képzésük  ekkora  hiányosságokkal  bír?  Továbbá  az  IT  rendszerek

üzemeltetése minden ember vagy vállalat számára, a jelenlegi terhei mellett, jellemzően

megterhelő  pluszköltséget  jelent. A  Microsoft  üzletpolitikájában nem először  fordul  elő,

hogy a korábbi jól bevált rendszer támogatása megszűnik (Windows 98, Me, 2000 és az XP

támogatása 2014-ben).  Ezáltal a felhasználókat újabb licenc vásárlására, vagy egy újabb

változat illegális használatába kényszerítik.  
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Az új operációs rendszereik – pld. Windows 7-8, majd a Windows 10 - használata pedig új

hardver  beszerzését  teszi  szükségessé.  Ennek  az  az  oka,  hogy  az  új  változatok

hardverigénye többszöröse a régebbi változatokénak, illetve sokszor súlyos kompatibilitási

problémák  is  felmerülnek. Természetesen  mindez  újabb –  felesleges  –  többletköltséget

eredményez  már  eleve  egy  olyan  közegben,  ahol  manapság  a  fennmaradás  is

kulcskérdés,  ez  pedig  egyenes  út  az  illegális  szoftverek  használatának  terjedéséhez.

Nyilván léteznek vírusirtó programok, de ezek sokszor hamis biztonságérzetet nyújtanak és

újabb költségekkel  járnak.  Gondoljuk csak át,  kinek áll  érdekében az,  hogy ez a piac

folyamatos mozgásban legyen (azon a pár hackeren kívül...) ?! 

Mindezek  miatt  nem  kell  aggódnunk  akkor,  ha  egyszerűen  lecseréljük  a  jelenlegi

rendszerünket egy alternatív megoldásra és megszabadulunk a Microsoft szőtte hálótól,

főként most,  hogy kiderült:  A Microsoft a Windows 10 telepítéssel  lezárja a számítógép

BIOS-át, hogy más rendszerek telepítését ezzel megakadályozza:

 http://thenextweb.com/microsoft/2016/09/21/microsoft-blocking-linux/

blackPanther OS v16.x és a beépített asztali effektek
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A magyar kormány felelőssége és törvényi 
hiányosságok

A trösztellenes fellépés szükségességére -ami egyébként nincs - külön nem térnék ki, de az

illegális  szoftver  használat,  vagy a  programok letöltése majd illegális  használata is egy

eltűrt tény. Az interneten hemzsegnek az illegális szoftverek. A számítógépes szaküzletek

sokszor nem is titkolják, hogy egy megvásárolt PC-re „grátisz” feltelepítenek egy Windows-

t, számos egyéb alkalmazással együtt. Találkoztunk olyan ügyvéddel, aki azt sem tudta,

hogy  az  általa  vásárolt  PC-n  matricáknak  kellene  lennie,  mert  milliós  összértékű

szoftvereket használ licencek nélkül. Nem is gondolt erre, mert  “készen kapta” a géppel

együtt. Ilyennel találkoztunk már rendőrségi épületen belül is, bekötve a “saját PC” a belső

hálózatra. Jellemző az is, hogy egy Windows licence megvásárlása után minden egyéb

alkalmazás  illegális,  például a  Photoshop  vagy  MS  Office,  közkedvelt  szoftverek,

mondhatjuk nyugodtan, hogy mindenkinek „van”. Egy-egy kiragadott esetet leszámítva

senki nem tesz semmit a felszámolásukra, a prevencióról nem is beszélve. Valójában az az

IT szaküzlet, aki ilyenben nem partner, hátrányba is kerül a többivel szemben. A hatóságok

ezzel a problémával egyáltalán nem foglalkoznak, hiszen jó eséllyel ők maguk is érintettek

számos illegális program használatában, és az alternatív megoldások tekintetében teljesen

képzetlenek  is.  Mindez  kizárólag a tudatlanságnak és  tájékozatlanságnak,  és  persze  a

hiányos oktatásnak köszönhető.  

Egy  mondat  erejéig  nézzük  az  erkölcsi  oldalát.  Szoftvert  “lopni”  nem  bűn, így

valószínűleg egyéb csalásból sem csinál senki majd komolyabb erkölcsi kérdést.

„Szakértők”, MS IT mérnökök, informatikát végzett 
szakemberek

Az  elmúlt  években  számtalanszor  felmerült  tárgyalásaink  során,  hogy  az  IT-ben  a

végzettség –  a ritka kivételektől eltekintve  - egyedül a magas fizetéshez és a fejvadász

cégekhez  kiváló.   Sajnos  ennek  köszönhető  a  magyar  informatikai  írástudás  jelenlegi

helyzete is.  Nem informatikai szakokon végzett, de informatikát is tanuló, több esetben

magas  pozíciókat  betöltő  személyek  esetében  még  rosszabb  a  helyzet,  ezt  már  a

gyakorlatban tapasztaljuk. Nagyjából a sötét középkornak felelhet meg ez a társadalom,

és ez megnehezíti  a helyzetünket, mert sajnos egyszerűen nem tudjuk velük megértetni

magunkat.
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Az  -  akár  diplomás -  IT  szakemberek,  akik  évekig  szívták  magukba  a  Microsoft  által

propagált  „célirányos  szoftverképzést”,  pontosan  azokon  a  területeken,  ahol

felelősségteljes, hatékony, átgondolt és gazdaságos döntést kellene hozni, nem tudják azt

megtenni a hiányosságaik miatt. De nem is nagyon várható el attól, aki soha semmilyen

más rendszert nem tudott használni a Windows-on kívül, vagy olyan alapvető ismeretekkel

nincs tisztában, hogy mi a Ctrl+C funkciója. Persze erről „nem szabad beszélni”.

Eleve hiányzik nekik egy olyan átfogó ismeret, ami már tanáraik birtokában sem voltak

meg, nem is lehettek, hiszen magából az oktatásiból is hiányzik. Találkoztunk olyan bírósági

irattal, ahol az informatikai „szakértő” a RAID fájlrendszert „ismeretlennek” titulálta. Nem

egy programnyelvről beszélünk, hanem csak egy egyszerű fájlrendszerről. Persze honnan is

tudná, hogy a Microsoft által propagált NTFS/FAT fájlrendszeren kívül még temérdek másik

létezik, és használják számtalan más rendszeren. De mivel a Windows nem ismeri és nem

kezeli,  így  a  “szakértő” sem ismerheti.  (Isten mentse meg az  országot  egy  komolyabb

cyber-támadástól!) Viszont papírja volt róla, hogy az illető egy IT-szakértő. Természetesen

ez  újabb  biztonsági,  és  kriminológiai  kérdéseket  is  felvet,  legalábbis  számunkra.  Mára

megszoktuk, ha egy ember már önállóan egy alkalmazás „settings” menüjében feltalálja

magát, az már egy “szakember”. 

Változás kell, megint lemarad az ország.

A magyar informatikában – és mint más szegmensben –  is  szomorú jelenség az, hogy
bármilyen  külföldi  termék,  vagy  szolgáltatás  jobb  mint  egy  magyar.  Holott  ez  egy
paradoxon! A külföldi kiszorítja a magyart, a magyar nem tud fejlődni, a tőke elvándorol,
a magyar termék megszűnik, a piac szűkül.  Ez a gondolkodás káros, fel kell számolni, és
erősíteni a magyar piacot!

Az  egyik  megoldás  itt  van  előttünk  több  mint  egy  évtizede,  „blackPanther  OS”-nek

hívják. Sajnos a rendszerünk hatalmas hátránya, hogy teljesen ingyenes. Ez a cégek, a

kormányzat,  EU-s  pályázatok,  támogatások  számára  értelmezhetetlen.  Az  elmúlt  14

évben számos értetlenséggel találkoztunk, olyan alapvető és ostoba kérdésekkel, mint pl.:

„az Önök rendszerén van internet?” vagy „működnek az online filmek?”,  de arra senki

nem  volt  kíváncsi,  hogy  biztonságos-e.  Kaptunk  olyan  véleményezést:  “Miszerint  egy

operációs  rendszer  fejlesztése  temérdek  pénz…”  Ironikus,  hogy  ezt  velünk,  14  éve

operációs  rendszert  fejlesztőkkel  közölték  a  “hozzáértő”  emberek.  Ezek  az  emberek

informatikai “képzésben” részesültek, legalábbis ezt állítják, de papírjuk biztos van róla.
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Nyilvánosan  elérhető  információ,  hogy  pár évvel  ezelőtt  orosz  vezetés  meglátta  az

alternatív  lehetőséget,  és  kizárta  a  Microsoftot  az  orosz  piacról,  majd  saját  operációs

rendszer  fejlesztésébe  kezdett.  Spanyolország  36  millió  euróval kímélte  meg  a

költségvetést.  Napjainkban a nagy port  kavaró  McAfee anti-vírus  „botrány”  a  fr  ancia

kormányzatot  ösztönözte arra,  hogy több tízezer  munkaállomáson leváltsa a Microsoft

által  kínált  szoftvereket.  Azóta számos más országból halljuk a híreket,  hogy hasonlóan

járnak el.

A magyar oktatásban, 2016-ban még mindig a 
Windows 95-ről szól  a tankönyv!

  (http://hvg.hu/tudomany/20160919_informatika_tankonyv_szamitogep_internet_telefon)

Saját operációs rendszerünket, a „blackPanther OS”-t nem csak a stabilitás, de a korszerű

design eszméi is szülték: megbízhatósága, testre szabhatósága és jogosultsági rendszere

stabil munkaeszközzé teszik. A felhasználóbarát felülete a logikus gondolkodás alapjaira

épül, könnyű kezelhetősége kényelmes, egyszerű munkakörnyezetet biztosít bárkinek.

Ez  a  rendszer  egy  intelligens  „fegyver”,  hatékony  alternatíva  lehetne  az  illegális

szoftverhasználat  megszüntetésére és a költséghatékony vállalkozástervezésnek. Csak a

megfelelő tájékoztatást szükséges biztosítani, az oktatást megreformálni, széles látókörrel

ellátni az illetékeseket és nem BSA-szerű szervezeteket támogatni. Talán itt az ideje, hogy a

vállalkozások, vállalat vezetők, politikai döntéshozók megismerjék az alternatív rendszerek

nyújtotta előnyöket, lehetőségeket, biztonságot és függetlenséget.

Ha  valaki  azt  állítja,  hogy  a  blackPanther  OS-t  nem  lehet  alkalmazni  mint  alternatív

operációs rendszer, vagy azt állítja, hogy abból bármilyen elérhető alternatíva, szoftver,

megoldás hiányzik, az nemes egyszerűséggel kijelenthető szépítés nélkül, hogy: hazudik.

Ezt  pedig  valós  és  évtizedek  óta  működő  magyar  vállalkozásokkal,  és  számtalan

felhasználókkal tudjuk bizonyítani is.

A blackPanther OS-ra váltásnak az alábbi emberi tényezők szabhatnak csak gátat:

Lustaság, érdektelenség, érdekeltség, függőség, korlátolt gondolkodás és arrogancia.
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Felhasználási területek

A  blackPanther  OS kiemelkedő tulajdonságai mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül,

hogy a rendszerünk egyetlen telepített változata, akár 50 nyelven képes kommunikálni a

felhasználóval,  egyéb  licenc  vásárlása,  vagy  újratelepítés  nélkül.  Ahol  sok  külföldi

megfordul, ezzel a problémával biztosan szembesültek már a jelenleg használt rendszerek

esetében.  

Mérföldkő  lehetne  a  kis-  és  középvállalkozások  (kkv)  támogatása,  hiszen  nem  csak

magyar  termék,  de  rendelkezik  minden  olyan  szoftverrel,  melyek  segítségével  egy

legális, tartós – nem utolsó sorban biztonságos – munkakörnyezetet alakíthatnak ki. Ezzel a

megoldással,  megfelelő oktatással  és  tájékoztatással  a felhasználói,  milliós beruházások

alól  mentesülhetnek,  és  a  megmaradt  tőkét  egyéb  beruházásokra  fordíthatnák.  A

munkakörnyezet egyaránt alkalmas otthoni, irodai vagy akár szerverszintű felhasználásra is.

Differens felhasználói környezetek

A  Windows  rendszeren  nevelkedett  felhasználók  megszokták,  hogy  a  rendszer

telepítése után még temérdek alkalmazást kell külön, egyesével telepíteniük, ami

tetemes időt emészt fel. Ezt a folyamatot majd minden munkakörnyezeten meg

kell  ismételni.  Ebből  következik,  hogy  a  temérdek  időért  újra  fizetni  kell.  A

blackPanther OS felépítése lehetővé tesz azt, hogy egy adott környezethez külön,

teljesen célirányos telepítőt alakítsunk ki, vagy akár a telepített rendszert klónozzuk

különböző helyeken és hardvereken.
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Oktatás

A  magyar  oktatás  ezer  sebből  vérzik,  az  egyik  terület  az  informatika.

Elfogadhatatlannak  és  abszurdnak  tartjuk,  hogy  2016-ban  is  az  oktatás  még

mindig  a  Microsoft  termékeiről  szól.   Ezen  az  alapon  miért  nem  csak  angolt

tanítanak az  iskolákban? Vagy a szakképzéseken miért  nem csak  a “Baumax”

termékeit tanítják meg a leendő szakembernek? Súlyos jogi kérdéseket vet fel -

újra -,  hogy a Microsoft  jelentősen visszaél a piaci fölényével,  ehhez a magyar

kormány és  az oktatási  rendszer  sajnos  asszisztál  is.  Persze lehet  hivatkozni  arra,

hogy már lehet érettségizni Ubuntu-n is.  Ez egy demagóg valóság! Autodidakta

módon tanulhatja valaki, de nem a tananyag része. És újra felmerül a kérdés! Mitől

jobb az amerikai  Canonical Ltd. (Ubuntu) vagy a Microsoft  (Windows) ?!  Nem

jobb,  csak  mindkét  céghez  fűződnek  érdekek,  ezért  szorulnak  ki  a  magyar

termékek a magyar oktatásból és a magyar piacról.

Ahogy említettem korábban, a rendszerünk használatához nem licencek kellenek,

hanem csak  a  logikus  gondolkodás.   Úgy  is  fogalmazhatnék,  hogy  a  rendszer

megtanítja  önmagát,  megtanítja  a  felhasználót  arra,  hogy  olvasson  és

gondolkodjon majd cselekedjen. A blackPanther OS-en nevelkedett diákok kiváló

eredményeket  értek  el  attól  függetlenül,  hogy  a  rájuk  bízott  feladatot  később

milyen  más  rendszeren kellett  megoldaniuk.  Erre  a  Microsoft  termékeken

“nevelkedett” diákok teljességgel képtelenek.

Dokumentáció

Az operációs rendszer kézikönyve az egyik legjobban értelmezhető olyan könyv,

amely  minden  felhasználó  számára  átláthatóvá  teszi  a  rendszert,  az  egyszerű

felhasználótól a rendszergazdáig.  
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A kézikönyv ingyenes, így akár oktatási célokat is szolgálhat, vagy akár az oktatási,

átképzési rendszerbe is könnyen beépíthető, felhasználható.

Mi magyarok azokat a dolgokat szeretjük, amelyek egyszerű, gyors és hatékony

megoldást  kínálnak.   A  minőség  és  a  dizájn  termékeink  és  szolgáltatásaink

elválaszthatatlan részét képezi, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szaklapokban,

médiában megjelenő cikkek, írások, felkérések pozitív fogadtatásról tanúskodnak

évek  óta.   A  legújabb  változatunk  demókörnyezete  több  mint  440  napja

folyamatosan üzemel újraindítás nélkül, abszolút kihasználás mellett.

Az operációs rendszerről

A blackPanther OS saját fejlesztésű nyílt forráskódú operációs rendszerünk, amely

14  évi  folyamatos  fejlesztés  eredménye.  Pontosan  ugyanaz  a  Linux  kernel  a

motorja mint a manapság népszerű Android rendszereknek - tabletek, telefonok -

és  egy  ingyenesen

felhasználható  alternatív

operációs  rendszer.  Ez  a

rendszer és márka önerőből

jött létre, és áll  fenn ma is.

Az  operációs  rendszer

tervezése  és  létrehozása

során előtérbe helyeztük a

barátságos  felhasználói

felület  kialakítását,  így  bár  új,  de  jól  értelmezhető  környezet  fogadja  a

felhasználókat.

A  blackPanther  OS egy korszerű, igazi 21. századi operációs rendszer.   Minden

alapvető otthoni és irodai, multimédiás vagy akár szerver feladatot is képes ellátni,

ami egy operációs rendszertől elvárható.
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3D grafikai megoldásoknak köszönhetően

igazi felhasználói élményben lehet részünk.

Emellett, kiemelt biztonságot nyújt, hiszen a

Microsoft  termékeket  fenyegető  vírusok,

kémprogramok,  teljesen  hatástalanok

ezzel  a rendszerrel  szemben.  A széleskörű

skálázhatóságáról  és  használhatóságról

előre elkészített program-csomagok tízezrei

gondoskodnak, melyek számtalan nemzetközi tükörszerverről érhetőek el. Ezeket a

programokat  beépített  programkezelő  teszi  szabadon  telepíthetővé a

felhasználóknak, díjtalanul, a legalitást szem előtt tartva és szabad felhasználású

licencekkel beágyazva.

A 700Mb-os  CD  méretű  alaprendszer  már  tartalmazza  azokat  a  szoftvereket,

amelyekre  egy  átlagos  otthoni  vagy  irodai  környezetben  szükségünk  lehet.  A

rendszer része egy teljeskörű Office csomag DOCx, XLSx, PPTx fájlok kezeléséhez,

valamint kép-megjelenítő, szerkesztő fotókezelő, DVD író, multimédia lejátszó, akár

több  ismert  internet  böngésző,

levelező program és  minden egyéb

olyan alkalmazás, ami a mindennapi

használat során szükséges lehet. 

Így a felhasználóknak ezeket nem kell

külön  megvenni,  licencelni,

szakembert  hívni  a  telepítésükhöz,

vagy esetleg az illegális szoftverhasználatot kockáztatni. 

A blackPanther OS  on-demand módon lehetőséget biztosít az adatok részleges

vagy teljes titkosítására is. Így az esetlegesen eltulajdonított számítógépről adatok

nem nyerhetőek vissza.
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A blackPanther OS-nek nem okoz gondot

a  multimédiás  tartalom  lejátszása,  vagy

akár  azok  konvertálása,  szerkesztése.

Beépített - és további számtalan letölthető

– alkalmazás gondoskodik arról, hogy akár

helyi,  akár  internetes  multimédia tartalom

kezelhető legyen a számítógépeken.

A  rendszer  rugalmasságát  tükrözi,  hogy  szerény  hardverigénye  és  a  grafikus

felhasználói környezet váltása lehetővé teszi, hogy a rendszert nagyon régi, akár

Pentium III-as  számítógépeken is  használjuk.  Bár  az alap munkakörnyezet  a mai

kornak  megfelelően  elvárható  Pentium  4  osztályú,  vagy  annál  újabb

számítógépekre  van  optimalizálva,  ez  a  környezet  az  igények  szerint  bármikor

szabadon változtatható – fontos, hogy –  újratelepítés nélkül.

Az internetelérés, irodai vagy általános környezetben gyakran használt szoftverek

már a telepített alaprendszernek sem jelentenek problémát. Bármilyen különleges

kiegészítő  telepítése  nélkül,  teljes  körű  használatot  biztosít  ezekhez  a

szolgáltatásokhoz a blackPanther OS.

Egyedülálló módon a blackPanther

OS egy NAV követelményeknek is

megfelelő,  ingyenes számlázó  és

raktárkezelő  programot  is

tartalmaz,  ami  újabb

lehetőségeket  biztosít  a  rendszer

kkv-s felhasználhatósága terén is.
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Nemzetközi sikerek

2010-ben a blackPanther OS a nemzetközi TOP100-as listán már az 5. helyet tudhatta 

magáénak, megelőzve ezzel olyan rendszereket, melyek létüket és piaci  pozíciójukat  

multinacionális vállalatok jelentős összegű támogatásának, beruházásának köszönhetik. 

Bár a blackPanther OS sajnos nem büszkélkedhet sem állami támogatással, sem jelentős, 

multinacionális vállalati beruházással,  ennek ellenére mégis nagy érdeklődésnek örvend.  

Nyilvános statisztikai adat, kékkel jelölve a blackPanther OS:

A magyar Wikipédia 2016-os független statisztikai ábrája
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Magyarországi esettanulmány

2003-ban  egy  cégvezető  azzal  a  panasszal  fordult  hozzánk,  hogy  a  cégénél
üzemeltetett  számítógépes  infrastruktúra  instabilitása,  folyamatos  szervizelése  és
javítása  tetemes  összeget  emészt  fel  náluk,  évek  óta.  A  rendszerük  többször
használhatatlanná  vált,  így  nem  tudták  az  ügyfeleket  kiszolgálni.  A  rendszeres
vírusfertőzések és az elavult szoftverek folyamatos kiesést okoztak a cégnek. 

Első körben egyetlen számítógépet helyeztünk üzembe a cégvezető részére, majd
pusztán  egy  hét  elteltével,  a  cégvezető  kérte  a  teljes  rendszerük  migrációját
blackPanther OS-re. Ezt egy pénteki nap el is kezdtük és a következő hétfőre a 10
gépes hálózatot és a szervert  sikeresen migráltuk. 

A dolgozókat hétfő reggel az új környezet fogadta, akik először észre sem vették a
váltást.  Tájékoztattuk  őket,  és  még  aznap,  egynapos  helyszíni  gyors  képzést
biztosítottunk  részükre  a  zavartalan  átállás  érdekében.  A  cég  azóta  a
blackPanther  OS  hetedik  generációját  használja zökkenőmentesen.   A
migrációjuk   forintosítva  4,7MFt-os  megtakarítást  jelentett  ennek  az  egyetlen
cégnek. Mindezt természetesen teljes körű legalitás mellett. Egyedüli problémájuk
azóta,  hogy  a  tíz  éves,  vagy  az  annál  idősebb  hardverek  sorra  kihalnak  az
“operációs  rendszer  alól”.  De  a  blackPanther  OS  hordozhatóságának
köszönhetően,  gyorsan  orvosolhatóak  ezek  a  problémák,  mivel  a  rendszer
szabadon áthelyezhető más hardverre is, így nem okoznak fennakadást. 

A  cég  teljes  archívum  és  dokumentumkezelését  2014-ben  egy
felhőszolgáltatással egészítettük  ki,  blackPanther  OS  asztali  és  blackPanther
Szerver változat alapjaira építve.

 A cég honlapja:  www.agrosat.hu
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Technikai paraméterek és jellemzők:

(Az ismertető  kizárólag az  alapértelmezett  telepítő  médiára  vonatkozik,  beágyazott  rendszerek

esetében kérje a fejlesztők tájékoztatását és tanácsát!)

Hardverigény

 Processzor: Pentium 4 1,5 GHz (vagy ennek megfelelő CPU)

 RAM: 1,5 GB (javasolt, ettől kevesebb ram esetén munkaasztalt kell váltani)

 Merevlemez: 10 GB (javasolt)

 Videokártya:  8 MB-tól  (javasolt a 128 MB hardveres gyorsítással)

Szoftver paraméterek:

 Merevlemezen elfoglalt hely: ~2,5GB (alaptelepítésben)

 Terjesztési média 700MB-os CD formátum vagy USB kulcs 

 Varázsló típusú beágyazott interaktív beállítókörnyezetek és telepítő

   Kiemelt alapszoftverek a telepítőbe ágyazva:

 Google Chromium webböngésző (flash playerrel)

 blackPanther Office (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutatókészítő)

 Okular dokumentum megjelenítő (pld.: PDF dokumentum)

 SMPlayer multimédia és videólejátszó (bármilyen formátumhoz)

 Clementine (MP3, Audio és stream lejátszó)

 Gimp - pixelgrafikus képszerkesztő program

 Double Commander kétpaneles-fájlkezelő

 Skype internetes telefon és Kopete multiprotokollos csevegőprogram

 Szülői felügyelet és tartalomszűrés

 Interaktív tűzfal és hálózatvédelem

 Számlázó és raktárkezelő program (APEH engedéllyel)

 További  kiegészítő  programok,  archiválás,  adatmentés,  felhő  alapú

adattárolás, FTP, fájlmegosztó, és egyéb programok.
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Összefoglalás

Miért jó választás a blackPanther OS?

 Magyar fejlesztés

 Magyar termék

 Teljes körű adat-, és nemzetbiztonsági megoldás

 Könnyű elsajátíthatóság

 Költséghatékonyság

 Azonnali használhatóság

 Hosszú távú rendelkezésre állás

 Legális, korlátlan használat

 Többnyelvű felület azonnali elérhetőséggel

 Integrált irodai és egyéb alkalmazások

 Ingyenes számlázó és raktárkezelő program

 Integrált felhőszolgáltatás saját tárhellyel

 Azonnali biztonságos Internet elérés és használat

 Dinamikus és flexibilis munkakörnyezetet

 Jail rendszerű felhasználói szeparáció

 Egyetlen  környezet  akár  intra-  vagy  internet  kiszolgálóként  (szerver)  is

működhet

 Öntanító mechanizmus

 Valósidejű felhasználói támogatás

 24 órás alkalmazásjavítási támogatás
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Képek a rendszerről:

Testre szabható felületi elemek és megjelenés

 Irodai munka blackPanther OS alatt
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Internet blackPanther OS alatt (akár kiszolgáló szerver is)

Vektor-grafika blackPanther OS alatt
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blackPanther OS aktuális asztal varióciók

A blackPanther OS v14.1.2 munkaasztala

blackPanther OS v16.2 gondosan megtervezett munkaasztala
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Magyar hivatkozások:

blackPanther OS magyar honlapja: www.blackpanther.hu  Angol: www.blackpantheros.eu

A blackPanther OS közösségi oldalai:

http://blackpantheroshogyan.blogspot.hu

https://www.facebook.com/groups/blackPantherOS

https://linuxhogyanok.blogspot.hu/search/label/blackPanther

A Wikipédián: http://hu.wikipedia.org/wiki/BlackPanther_OS

Magyar Elektronikus Könyvtár:  http://mek.oszk.hu/05900/05914/

Origó szoftverbázis: http://www.szoftverbazis.hu/search?search=blackpanther

Számítástechnika klub: 

http://szamitastechnika.network.hu/kereses/q/blackpanther/picture/on/picture_gallery/on/video/on/vi

deo_gallery/on/blog/on/forum_topic/on/forum_vote/on/tip/on/calendar/on

MindenkiNet: http://mindenkinet.net/?s=blackpanther

Google magyar oldal:

https://www.google.hu/?=ssl#q=blackpanther+os

Videók:

Youtube  https://www.youtube.com/results?search_query=blackpanther+os

Indavideó http://indavideo.hu/search/text/blackPanther

Nemzetközi hivatkozások, cikkek:

blackPanther  Europe: 

www.blackpantheros.e  u

blackPanther OS - A nice-looking distribution

http://how-to.linuxcareer.com/blackpanther-os-a-nice-looking-distribution

Softpedia:

http://linux.softpedia.com/get/System/Operating-Systems/Linux-Distributions/blackPanther-OS-75048.shtml

DEOSS UK

http://www.deoss.org/positive/index.php?option=com_content&view=article&id=47:hungarian-rebels-

against-the-qmicrosoft-taxq&catid=32:open-source&Itemid=43

Yahoo Finance

http://finance.yahoo.com/news/blackPanther-OS-Joins-Open-iw-1284042388.html

OSWorld Poland

http://osworld.pl/blackpanther-os-11-1-darnkess/

Softkumir Russia

http://softkumir.ru/index.php?id=1319160844

Distibution database

http://distrowatch.com/table.php?distribution=blackpanther
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